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) التفاعل الكيميائى (

            

( تفاعالت االحنالل احلرارى  )

 ) متسلسلة النشاط الكيميائى (      

) تفاعالت اإلحالل  البسيط (

   ) تفاعالت اإلحالل  املزدوج (  

لتعادل () تفاعل ا

                                                                                                                    األكسدة (              )
  

  االختزال (                                                                                                                    )
  

د(                                                                                                           العامل املؤكس )
  

  

العامل املختزل ( )                                                       
  

) سرعة التفاعل الكيميائى (                                            

                                                                                                                                             
) العامل احلفاز (                                                          

املوجب ( ) تفاعالت احلفز

) تفاعالت احلفز السالب (

( اإلنزميات) 
 

 ) إنزيم األوكسيديز (                                                      

) التيار الكهربى (

) شدة التيار ( 

) األمبري (

) األمبري (
  

) الكولوم (                                                               

 ) اجلهد الكهربى ملوصل (

( بني طرفى موصل ) فرق اجلهد
 

( نقطتني) فرق اجلهد بني                                              

 ) الفولت (

) الفولت (

) القوة الدافعة الكهربية (                  
  

) املقاومة الكهربية (                                                     
         

) املقاومة الكهربية (                                                    

 
 ) املقاومة املتغرية " الريوستات " (                                       

) قانون أوم (           

) األوم (                       
                                                                                                                            ) األميرت (                          

                                                    ) خاليا كهروكيميائية (                                                             
                   ) املولدات الكهربية (                                                                                                        

 

                                                                                       ) تيار مستمر (                                                          
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 ) تيار مرتدد (

) تيار مرتدد (
                                                                                                          ) البطارية (       

) التوصيل على التواىل (
                                            ) قوى الرتابط النووى (                                                                                                       

( الطبيعية ) العناصر املشعة

) ظاهرة النشاط اإلشعاعى (

) النشاط اإلشعاعى الصناعى (
         

 التلوث اإلشعاعى ( )

) التأثريات البدنية للتلوث اإلشعاعى (
                                                                                                                                       ) السيفرت (                    

                                                                              ) النواة (                                                                                                                     
  

) مفاعل تشرينوبل (                                                       
                          ) الصفات الوراثية (                                                                                                          

                                الصفات املكتسبة (                                                                                                            )  

) علم الوراثة (

 ) الصفة السائدة (                                                         

) الصفة السائدة (
  

) الصفة املتنحية (                                                       

تامة () مبدأ السيادة ال

 ) القانون األول ملندل " قانون انعزال العوامل" (  

 

  ) القانون الثانى ملندل " قانون التوزيع احلر للعوامل"(                                                                                         

 ) اجلني املتنحى (

) الفرد النقى (

( هلجني) الفرد ا

 ) األمشاج (  
DNA

) الكروموسوم (
DNA

) اجلينات (
DNA

) منوذج واطسون وكريك (
  

 نزيم () اإل                                                                    

 ) اجلينيوم البشرى (                                                        

) اهلرمونات (                              
 

                                                         ) الغدد الصماء (

) اخلاليا املستهدفة (

 ) الغدة النخامية (                                                         
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) اخللل اهلرمونى (

 ) القزامة (                                                                

                     ) العملقة (                                                                                                       

 ) اجلويرت البسيط (                                                         

 ) اجلويرت اجلحوظى (                                                       

 ) البول السكرى (                                                        
) هرمون النمو (

) هرمون الثريوكسني (

) هرمون األدرينالني (                                       

) هرمون اإلنسولني (                               

) هرمون اجللوكاجون (

) هرمون التستوستريون (

) هرمون اإلسرتوجني (

خني أكسيد الزئبق ؟* ظهور لون فضى عند تس

 

* تتكون مادة سوداء عند تسخني كربونات النحاس اخلضراء بشدة 

 * ظهور لون أسود عند تسخني كربيتات النحاس الزرقاء ؟

 * حيل الصوديوم حمل هيدروجني احلمض ؟

 * ترتيب العناصر الفلزية فى متسلسلة النشاط الكيميائى ؟  

 * عنصر املاغنسيوم أكثر نشاطا من عنصر النحاس ؟  

 * يتفاعل اخلارصني مع محض اهليدروكلوريك املخفف 

 بينما ال يتفاعل النحاس مع نفس احلمض ؟  

 * تصاعد فقاعات غازية عند وضع شريط ألومنيوم فى محض 

 اهليدروكلوريك املخفف ؟  

 

 ارصني فى متسلسلة النشاط رغم أن األلومنيوم يسبق اخل* 

 الكيميائى إال أنه يتأخر عنه عمليا فى التفاعل مع محض   

  ؟ اهليدروكلوريك  

   * ال يتفاعل النحاس مع محض اهليدروكلوريك املخفف ؟ 
 

   * ال يتفاعل الذهب مع األمحاض ؟

 * ميكن للماغنسيوم أن حيل حمل النحاس 

 بينما ال حيدث العكس ؟فى حماليل أمالحه   



      

  

4 

 * اختفاء لون حملول كربيتات النحاس األزرق عند إضافة شريط 

 ماغنسيوم إليه ؟  
 

 * تكون راسب أمحر عند إضافة املاغنسيوم إىل حملول كربيتات 

  النحاس ؟  

   

 * عدم حفظ حملول نرتات الفضة فى أوانى من األلومنيوم ؟

 * تكون راسب أبيض عند إضافة حملول نرتات الفضة إىل حملول 

كلوريد الصوديوم ؟  

 
 

            * يقوم أكسيد النحاس بدور العامل املؤكسد فى التفاعل

   H2O + Cu ---H 2 + CuO  ؟ 

 ؟ حتول ذرة الكلور إىل أيون كلوريد ميثل عملية اختزال* 

 * عمليتا األكسدة واالختزال عمليتان متالزمتان حتدثان فى نفس 

الوقت ؟  

 

 * معظم الفلزات عوامل خمتزلة قوية 

 عوامل مؤكسدة قوية ؟بينما معظم الالفلزات   

 

 * عند تفاعل الصوديوم مع الكلور لتكوين كلوريد الصوديوم

 حتدث عمليتى أكسدة واختزال بالرغم من غياب األكسجني ؟  

   
  ة ؟* معدل تفاعل املركبات األيونية أكرب من املركبات التساهمي

 

 األيونية سريعة بينما التساهمية بطيئة ؟   التفاعالت بني املركبات * 

 

 * يعد تفاعل حملول كلوريد الصوديوم مع حملول نرتات الفضة 

    ؟ من التفاعالت السريعة  

 

 تزداد سرعة التفاعل الكيميائى بزيادة مساحة سطح املواد * 

 املتفاعلة املعرض للتفاعل ؟     

   

 تفاعل محض اهليدروكلوريك مع برادة احلديد أسرع منه مع * 

 مساوية هلا فى الكتلة ؟   قطعة حديد   

 يفضل استخدام النيكل اجملزأ فى هدرجة الزيوت * 

 النيكل ؟بدال من قطع   

 تزداد سرعة التفاعل الكيميائى بزيادة تركيز املواد املتفاعلة ؟   * 

  

 ركزة أسرع من * تفاعل شريط من املاغنسيوم مع األمحاض امل

تفاعله مع األمحاض املخففة ؟  

 وم فى خمبار به أكسجني نقى * احرتاق سلك تنظيف األلومني

 أسرع منه فى أكسجني اهلواء اجلوى ؟  

    

 تزداد سرعة التفاعل الكيميائى برفع درجة احلرارة ؟   * 

   

 ة يؤدى إىل طهى الطعام بسرعة ؟     * رفع درجة احلرار

 

 * حتفظ األطعمة فى الثالجة ؟

  

  

 فاعالت الكيميائية ؟   استخدام العوامل املساعدة فى بعض الت* 
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  * إضافة مسحوق ثانى أكسيد املنجنيز إىل حملول فوق أكسيد 

 اهليدروجني يزيد الفقاعات املتصاعدة ؟  

 * إضافة قطعة من البطاطا إىل حملول فوق أكسيد اهليدروجني 

 يزيد من سرعة تفككه ؟  

 

   * يوصل األميرت فى الدائرة الكهربية ؟

 * تتصل أجهزة الكمبيوتر فى الشركات الكربى جبهاز التغذية 

 الكهربية غري املنقطعة ؟  

 * انتقال الشحنات الكهربية من موصل مشحون إىل موصل آخر 

مشحون ؟  
 

 فولت إىل آخر  20* ال ينتقل التيار الكهربى من موصل جهده 

   فولت ؟ 30جهده   

 

 * ال مير تيار كهربى عند توصيل موصلني مشحونني هلما نفس 

   ؟ اجلهد الكهربى  

 

 * يوصل طرفى الفولتميرت بقطبى البطارية فى الدائرة الكهربية 

  املفتوحة ؟  

 * يستلزم لشحن املوبايل استخدام حمول كهربى ؟

     * تزداد مقاومة املوصل الكهربى بزيادة طوله ؟

 * استخدام الريوستات ) املقاومة املتغرية ( فى بعض الدوائر 

    الكهربية ؟  

 * ميكن تغيري مقاومة الريوستات املنزلق ؟ 

 إذا زادت شدة التيار الكهربى املار فى مقاومة ما فإن فرق * 

 ؟ اجلهد بني طرفيها يزداد  

  * تسمية اخلاليا الكهروكيميائية بهذ االسم ؟
 

 * بطارية السيارة خلية كهروكيميائية ؟

 

 * التيار الناتج من املولد الكهربى يعرف بالتيار املرتدد ؟   
 

 * يعرف التيار املستخدم فى إنارة املنازل بالتيار املرتدد ؟

 خدام التيار املرتدد عن التيار املستمر ؟ * يفضل است

 

توصل بعض األعمدة الكهربية على التواىل فى الدائرة الكهربية * 

 ى فى الدائرة توصل بعض األعمدة الكهربية على التواز* 

الكهربية ؟  
 

 القوة الدافعة الكهربية للبطارية املوصل أعمدتها على التواىل * 

 أكرب من املوصل أعمدتها على التوازى ؟     

 

 تعمل البطارية املتصلة أعمدتها على التوازى عمل العمود * 

   الواحد ؟  

 

 تعترب النواة خمزنا للطاقة ؟  * 

 

 ناصر املستقرة رغم وجود قوى تنافر بداخلها ؟ متاسك نواة الع* 

    يطلق على بعض العناصر اسم العناصر املشعة ؟* 

 أنوية العناصر املشعة غري مستقرة ؟   * 

 

 من العناصر املشعة ؟   يعترب عنصر اليورانيوم )الراديوم( * 

 

 ؟    م1986/  4/  26انفجار مفاعل تشرينوبل فى * 
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 قد حيدث تلوث إشعاعى فى مناطق مل حيدث بها انفجار نووى * 

 التعرض لإلشعاع له أخطار وراثية ضارة ؟   * 

 ؟    خلوية تأثرياتالتعرض لإلشعاع له * 

 

 تغري الرتكيب الكيميائى هليموجلوبني الدم ميكن أن يؤدى إىل * 

   الوفاة ؟  

 

 ارتداء املتعاملني مع املواد املشعة قفازات ومالبس خاصة ؟     * 

   

 جيب دفن النفايات املشعة بعيدا متاما عن جمارى املياه * 

    اجلوفية ؟  

 

    ؟ نووية فى مناطق مستقرةجيب دفن النفايات ال* 

 

 تعلم املشى عند األطفال ال يعترب صفة وراثية ؟            * 

 يعترب مندل مؤسس علم الوراثة ؟   * 

   

  

 اختيار مندل لنبات البازالء إلجراء أحباثه ؟   * 

 * ترك مندل نباتات البازالء تلقح نفسها ذاتيا لعدة أجيال ؟  

 انتزاع مندل األسدية من أزهار النباتات قبل نضج املتك ؟  * 

 

 غطى مندل مياسم أزهار البازالء بعد تلقيحها عند دراسته * 

    لصفاتها ؟  
 

 ويل الساق نقى مع نبات بسلة قصري عند تلقيح نبات بسلة ط* 

   الساق ينتج نباتات مجيعها طويلة الساق ؟  

 ات * اختفاء اللون األخضر للبذور فى اجليل األول عند تزاوج نب

 ء نقية                                                    مع نبات بسلة ينتج بذور صفرابسلة ينتج بذور خضراء  

 اوج فرد حيمل صفة متنحية مع فرد حيمل صفة سائدة عند تز* 

    نقية تنتج أفراد هجينة ؟  

 

 يعرف القانون األول ملندل بقانون انعزال العوامل ؟  * 

  
    الصفة املتنحية تكون نقية دائما ؟* 

  Yyعن أخرى  YYال خيتلف لون بذور بسلة * 

 اختالف تركيبهما اجلينى ؟  بالرغم من   

( Y

Yy )

 القدرة على لف اللسان من الصفات السائدة فى اإلنسان ؟   * 

  

 تسود صفة العيون الواسعة على صفة العيون الضيقة فى * 

    اإلنسان ؟  

 

 إذا ورث فرد من أحد أبويه جني حيمل صفة الشعر اجملعد فإن * 

 الفرد يكون شعره جمعدا ؟    

 هو مصدر املعلومات الوراثية اخلاصة بالكائن  DNAمحض * 

    احلى ؟  

   

  تلعب اإلنزميات دورا هاما فى ظهور الصفات الوراثية ؟  * 
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 تعرض حواىل نصف مليون شخص سنويا فى بعض الدول * 

 النامية لفقدان البصر ؟    

  
 يعانى األشخاص الذين يعتمدون على األرز * 

 نقص فيتامني "أ" ؟  كغذاء رئيسى من   

  
 

 اهتمام العلماء بتخليق أرز معدل جينيا ؟  * 

 * تسمية الغدد الصماء ) الالقنوية ( بهذا االسم ؟

  
 لوحيد لكى يصل اهلرمون إىل موقع عمله ؟ * الدم هو السبيل ا

 * يطلق على الغدة النخامية سيدة الغدد الصماء 

 الرئيسية ؟أو الغدة   

 * تلعب الغدة النخامية دورا هاما فى عمليتى الوالدة والرضاعة 

 فهم مما * حيدث لبعض األشخاص منو مستمر فى عظام أطرا

 * يتخطى طول بعض األشخاص املرتين ؟   جيعلهم عمالقة ؟  

 ؟    اجلسم مبا جيعل الشخص قزما* توقف منو 
 

 * يقل طول بعض األشخاص البالغني عن املرت ؟

 * تلعب الغدة الدرقية دورا هاما فى ضبط مستوى الكالسيوم 

 فى الدم ؟  

  

 * يتأثر نشاط الغدة الدرقية بكمية اليود فى الغذاء ؟
 

 * ضرورة احتواء طعام اإلنسان على عنصر اليود ؟

* إصابة بعض األشخاص حبالة اجلويرت البسيط ؟

 * تضخم الغدة الدرقية عند بعض األشخاص ونقص وزنهم بشكل 

      ؟ ملحوظ  
 

 * ميكن تشخيص حالة اجلويرت اجلحوظى من املظهر اخلارجى 

 للشخص ؟  

   

 * يطلق على الغدة الكظرية غدة االنفعال )االستجابة( ؟

  

 * يعترب البنكرياس غدة مزدوجة الوظيفة ؟    

 * البنكرياس غدة خمتلطة ) القنوية و قنوية ( ؟   

غدة صماء)  ال قنوية ( : 
غدة قنوية : 

 

 * يزداد إفراز هرمون اجللوكاجون عند اخنفاض نسبة سكر 

اجللوكوز فى الدم ؟  

   

 كوز فى الدم بعد إفراز هرمون اخنفاض مستوى سكر اجللو* 

؟ اإلنسولني  

 م عند مرضى البول السكرى  * ارتفاع مستوى سكر اجللوكوز فى الد

   

 * يعاجل بعض مرضى البول السكرى حبقن اإلنسولني ؟

  

 * تضبط غدة البنكرياس مستوى سكر اجللوكوز فى الدم ؟

  

إرتفاعهرمون اإلنسولني
إخنفاضهرمون اجللوكاجون

 عالج املصابني * حبث العلماء عن مصدر آخر هلرمون النمو ل

 بدال من املستخلص من األفراد حديثى الوفاة ؟بالقزامة   
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H2 

Na11Cl17

 تفاعالت االحنالل باحلرارة  (  )
 

 تفاعالت اإلحالل البسيط  (  )
 

 تفاعالت اإلحالل املزدوج  (  )

 تفاعالت األكسدة واالختزال (  )
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2N2O5             4NO2 + O2   

5O2N 2NO

 

 

x
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 DNA

DNA

DNA

DNA

 

 

 ما لون املادة فى كل من األنبوبتني  -1
 ني ؟( قبل وبعد التسخ 2( و )  1)    

 

 ما إسم الغاز املتصاعد ؟ وكيف ميكن الكشف عنه ؟ -2
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       ما نوع التفاعل احلادث ؟ -1 
 

 ما اسم املادة التى كانت فى األنبوبة ؟    -2
 

 كيف ميكن الكشف عن الغاز الناتج ؟ -3
  

 اكتب املعادلة املعربة عن التفاعل ؟   -4
 

        

         ملتصاعد ؟ وكيف تكشف عنه ؟ما اسم الغاز ا -1

 

 اكتب معادلة التفاعل , مع ذكر نوع التفاعل ؟         -2
 

 

 

 ماذا حيدث إذا استبدلت قطعة اخلارصني خبراطة حناس ؟  -3
   

 
 * فى الشكل المقابل

  

ما اسم الغاز املتصاعد من التفاعل ؟ -1
 

    كيف ميكن الكشف عن الغاز املتصاعد؟  -2
 

 اكتب معادلة التفاعل احلادث فى األنبوبة  -3

  مع ذكر نوع التفاعل   

 المقابل * فى الشكل
  

 وضح بالمعادالت الرمزية ماذا يحدث عند :  -أ 
 

 (  1إضافة نرتات الفضة إىل األنبوبة )  -1
 

 

 (  2وضع شريط ماغنسيوم فى األنبوبة )  -2
 

 
 

 ما لون الراسب المتكون فى األنبوبتين ؟          -ب

 

 

 * ماذا يحدث عند ؟ : اتحاد عنصرى الصوديوم و الكلور ؟

 

 ونة * وضح األتى بالمعادالت الكيميائية الموز
 

 تسخني هيدروكسيد النحاس بشدة  -1 

 

 

 إضافة قطع األلومنيوم إىل محش اهليدروكلوريك املخفف  -2

 

 

 كيف حتصل على النحاس  2و  1من نواتج  -3

 

 معدل* الشكل المقابل يوضح 

 االنحالل الحرارى ألكسيد الزئبق      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكتب املعادلة الرمزية  -1
الدالة على ذلك املوزونة  

 
 باملواداستبدل األرقام املوضحة على الشكل  -2

 املعادلة مع التعليل ؟التى تناسبها من     
HgO 

O2

Hg

 

O2 < Hg

O2 < Hg



      

  

13 

 * من التفاعل التالى : أجب عن األسئلة  

 
 
ما اسم امللح املتكون ؟ -1

 

 
 

 

 كيف تقاس سرعة هذا التفاعل عمليا ؟  -2

 ماذا حيدث عند تسخني الراسب املتكون بشدة ؟ -3
     

 

 
 

 * من الشكلين المقابلين  : أجب عن األسئلة  
 

ما نوع التفاعل ؟ -1

 

 عرب عن هذا التفاعل -2
 مبعادلة كيميائية موزونة ؟      
 
 

 

ما العامل املؤثر على سرعة هذا التفاعل ؟ -3

ماذا حيدث عند استبدال احلديد بالنحاس ؟ -4
 

 * أذكر طريقتين يمكن بهما زيادة سرعة التفاعل اآلتى 

مكعب حديد + حمض الهيدروكلوريك المخفف = كلوريد     

 الحديدوز + غاز الهيدروجين

 * فى الشكل المقابل كأسان بهما كميتان متساويتان   من

 فوق أكسيد الهيدروجين تحتوى إحداهما على قطعة بطاطا               
 

 من تفككما اسم الغاز الناتج  -1 
   هليدروجني ؟فوق أكسيد ا     

 
    كيف تكشف عن الغاز الناتج ؟ -2
 

    فى أى الكأسني تتصاعد فقاعات غاز أكثر ؟ مع تفسري اجابتك ؟ -3
   

 

  الناتج عن مرور كمية كهربية * إحسب شدة التيار الكهربى 

 كولوم عبر مقطع موصل لمدة نصف ساعة 5400مقدارها     

××

  كمية الكهربية بالكولوم الناتجة عن مرور تيار كهربى * إحسب 

 دقيقة   15أمبير لمدة  8شدته      

×xx

 الزمن الذى تستغرقه كمية من الكهربية مقدارها * إحسب 

 كولوم للمرور عبر مقطع من موصل ما فى دائرة كهربية  10    

 أمبير   5يمر بها تيار شدته      

 إذا كان مقدار الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها * 

 جول احسب فرق الجهد    99000بين نقطتين  كولوم 450    

 
 فولت  3إذا كان فرق الجهد بين طرفى موصل يساوى * 

 لنقل شحنة كهربية مقدارها احسب مقدار الشغل المبذول   

 كولوم بين طرفيه 5   

xx

 إذا كان فرق الجهد بين طرفى موصل يساوى * 

 عندما يبذلاحسب كمية الكهربية المنقولة فولت  15    

 جول 510لكهربى شغل مقداره هذا المصدر ا   

   

 
 ل فولت عند بذ 50إذا كان فرق الجهد بين طرفى موصل * 

 الكهربية بين طرفيه  ية منجول لنقل كم 200شغل قدره      

 احسب شدة التيار المار خالل مقطع من هذا الموصل فى      

 ثانية 2زمن قدره      

   إحسب مقدار الشغل الكهربى المبذول لتحويل الكهرباء إلى* 

 أمبير لمدة  3عند مرور تيار شدته حرارة فى سخان كهربى      

   فولت 4ثانية فى مقاومة السخان علما بأن فرق الجهد  10   

     

   × 



      

  

14 

 احسب الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها* 

فولت 50كولوم عبر مقطع من موصل فرق الجهد  20   

xx

 احسب فرق الجهد بين طرفى جهاز كهربى مقاومته* 

 أمبير 10أوم وشدة التيار المار فيه  30   

××

 فولت  4احسب مقاومة سلك فرق الجهد بين طرفيه * 

   ثانية 3كولوم لمدة  6  عندما تمر فيه شحنة كهربية مقدارها   

 فى أوم وكمية الكهربية المتدفقة خالله  22موصل مقاومته * 

 الجهد بين طرفيه كولوم احسب فرق   10الثانية الواحدة     

    

××

 فولت عند  50احسب مقاومة موصل فرق الجهد بين طرفيه * 

 من الكهربية خالله جول لنقل كمية  3000بذل شغل قدره      

 لمدة دقيقتين      

    

 احسب كمية الكهربية المارة فى موصل كهربى مقاومته * 

 فولت   220بمصدر جهده أوم لمدة دقيقتين عند توصيله  2200    

    

xx

  جول لنقل كمية من الكهربية  20رة إذا لزم بذل شغل قد* 

    احسب شدة التيار أوم  10كولوم خالل مقاومته  40مقدارها     

 فولت وشدة التيار  24إذا كان فرق الجهد بين طرفى موصل * 

 التيار المار فى الموصل ؟أمبير فكم تكون شدة  2المار خالله     

 فولت 18تم توصيله بطرفى مصدر كهربى جهده  إذا     

 أمبير خالل سخان كهربى 0.2إذا مر تيار كهربى شدته * 

 مقاومة الفولت احسب  200وكان فرق الجهد بين طرفيه     

    

 

 احسب شدة التيار المار فى جهاز كهربى مقاومته * 

 فولت  220عندما يكون فرق الجهد أوم  20     

 احسب مقدار الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية * 

 أوم  20مقاومته كولوم بين طرفى موصل   1مقدارها     

 أمبير 2وشدة التيار المار فيه     

××××

      قيمة املقاومة ) م ( -1

        

 كمية الكهربية املارة فى  -2
 الدائرة خالل دقيقة واحدة   

  

 فرق اجلهد بني طرفى املقاومة -1
××                                 

    قراءة الفولتميرت واملفتاح مفتوح -2
     

 ة المارة * فى الدائرة الكهربية المقابلة إذا كانت كمية الكهربي

 كولوم  احسب:  30ثانية هى  60خالل زمن قدره     
   

      قراءة األميرت -1
 

     قراءة الفولتميرت -2
 

مقاومة السلك -3
 

 ما تشري إليه األرقام  اكتب -أ   

 إذا استبدلت املقاومة ) أ ب (  -ب  
 فى الطولأكرب مبقاومة أخرى        

 لقراءة األميرت ؟فماذا حيدث        
 

   هل تصلح هذه الدائرة لتحقيق قانون أوم ؟ وملاذا ؟ -جـ
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 احسب قراءة الفولتميرت –أ   

××                                 
 وضح أثر حتريك زالق  –ب   
 من النقطة ) أ( الريوستات  
 على قراءةإىل النقطة ) ب (   
 األميرت وماذا تستنتج من ذلك ؟ 

 ن قراءتى الفولتميتر فى الدائرتين الكهربيتين * قارن بي

التاليتين مع التعليل       

 

احسب قراءة األميرت –أ   
 

 ماذا حيدث لقراءة األميرت عند  –ب   
أوم 3استبدال املقاومة بأخرى       

* كيفية توصيل أربعة أعمدة كهربية متماثلة القوة الدافعة 

 ق د ك الكلية فولت  للحصول على  بطارية 1.5ية لكل منها الكهرب

 فولت ) بطريقتين (      3 –ب                                      فولت    1.5 –لها :      أ     

 فولت   6 -د                               فولت           4.5 –ج                  

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * احسب القوة الدافعة الكهربية الكلية بين الطرفين أ , ب فى 

 كل من الدوائر الكهربية التالية      

 

 

 

 

 

 

             (  1فى الشكل )  

 (  2فى الشكل )  

 أعمدة كهربية القوة الدافعة الكهربية لكل   4* كيفية توصيل 

 للحصول على بطارية ق . د . ك لها  فولت  1.2منها      

 فولت ) بطريقتين (   2.4 -ب                     فولت   1.2-أ      

    

 

 

 
 

 

 

 

 * احسب قراءة األميتر فى كل من الدائرتين 

  (   1فى الشكل )   

  (   2فى الشكل )   

 من الدائرة الكهربية المقابلة أوجد قراءة األميتر * 

 
 
عندما يكون املفتاح مفتوح –أ  

عندما يكون املفتاح مغلق  -ب
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 مكونة من ثالثة أعمدة القوة الدافعة الكهربية لكل  بطارية* 

 إحسب القوة الدافعة الكهربية إذا وصلت فولت  3عمود منها     

 على التوازى -2                       على التوالى  -1      أعمدتها     

x

x

 احسب قيمة المقاومة * فى الدائرتين الكهربيتين التاليتين 

     

 
 
 

 

  * من الدائرة الكهربية المقابلة إذا كانت كمية الكهربية التى 

 كولوم أوجد 25ثانية هى  50فى الدائرة الكهربية خالل تمر      
 

قراءة األميرت –أ  

قراءة الفولتميرت  -ب

قيمة املقاومة ) م (  -جـ  

 * من الشكل المقابل  إحسب القوة الدافعة الكهربية التى 

 يقرأها     
 

( v1 )الفولتميرت  –أ  

( v2 )الفولتميرت  -ب

( v )

( v2 )( v ) ( v1 )

 * من الدائرة الكهربية المقابلة :  

 
للبطارية ) ق د ك (أوجد  –أ  

 أوجد قراءة األميرت -ب 

 ما األجهزة التى تقرتح -جـ
 إضافتها هلذه الدائرة      
    لتحقيق قانون أوم عمليا ؟    
    

 * فى الشكل المقابل إحسب :  
 

قراءة األميرت –أ  

 مقدار الشغل املبذول لنقل كمية  –ب  
   نيبني النقطتني ) أ ( و ) ب (  خالل دقيقتمن الكهربية        

 

  * إذا كان لديك أربعة أعمدة كهربية

 فولت 3منهاالدافعة الكهربية لكل  القوة   

 طريقة  بالرسم التخطيطى وضح    

 النقطتين) س ( و ) ص (  بينتوصيلها معا     

 ثم احسبأمبير  3شدته  للحصول على تيار   

 تمر عبر المقاومة فى نصف دقيقةالكهربية التى  كمية   

  * الشكل المقابل يمثل ثالثة أعمدة القوة الدافعة الكهربية لكل 

 األعمدة ؟ما نوع توصيل فولت   1.5منها    
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  ق قانون أوم بالرسم الدائرة الكهربية التى تحق* وضح 

 
 
 
 
 
 
 

 * وضح كيف تتحكم الجينات فى إظهار الصفات الوراثية ؟ 
 

 * وضح  آلية عمل الجين ؟ 

إنزميا خاصا جني
تفاعل كيميائى

بروتني تفاعل كيميائى
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ثبات الزمن ؟ * زيادة كمية الشحنة الكهربية للضعف مع 

     

 للضعف مع ثبات كمية * زيادة زمن سريان الشحنة الكهربية 

 الشحنة  ؟   

 سريانها إلى ونقص زمن * زيادة كمية الكهربية إلى الضعف 

 النصف  ؟    
      

 * تالمس موصالن مشحونان وكان الجهد الكهربى للموصل 

 األول أعلى من الجهد  الكهربى للموصل الثانى ؟    

 

 * توصيل موصلين لهما نفس الجهد الكهربى بسلك توصيل ؟    

  

 * نقص الشغل المبذول للنصف مع ثبات كمية الكهربية  ؟     

  

 * نقص كمية الكهربية للنصف مع ثبات الشغل المبذول ؟     

  

 * زيادة الشغل المبذول للضعف ونقص كمية الكهربية للنصف ؟   

  

 * زيادة طول سلك موصل ) من حيث مقاومته الكهربية ( ؟  

 * زيادة طول سلك الريوستات المدمج فى دائرة 

 نسبة لشدة التيار الكهربى ؟  كهربية بال   

 * زيادة الممانعة التى يلقاها التيار الكهربى أثناء 

 سريانه فى موصل ؟    

 
 لقراءة األميتر  * احتراق المقاومة فى دائرة كهربية بالنسبة

 والفولتميتر المتصل على التوازى مع مصدر التيار الكهربى ؟   

  * ماذا يحدث لشدة التيار لو زاد طول سلك الريوستات المنزلقة

  الموجودة فى هذة الدائرة ؟    
 

   * زيادة فرق الجهد بين طرفى موصل للضعف ؟

 

       * زيادة المقاومة الكهربية للضعف ؟
 

 * زيادة عدد النيوترونات فى نواة ذرة 

 عنصر ما على العدد الالزم الستقرارها ؟   

 * التعرض لجرعة إشعاعية كبيرة فى فترة زمنية قصيرة 

     "يوم واحد أو أقل" ؟   

   

* نقص عدد كرات الدم الحمراء فى جسم اإلنسان ؟

 تغير التركيب الكيميائى لهيموجلوبين الدم ؟  * 
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  وموسومات الجنسية فى الخاليا ؟تغير تركيب الكر* 

  * تعرض األم الحامل لإلشعاع ؟
 

 * لمستوى السكر فى الدم لو توقف البنكرياس عن إفراز 

   هرمون األنسولين ؟   
 

 از * لمستوى السكر فى الدم لو توقف البنكرياس عن إفر

هرمون الجلوكاجون ؟   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




